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  .أدبا اهللا زاده، الرافعي صادق أفندي مصطفى الفاضل األديب ولدنا
 ذلك فليس بثناء، ثناء أقارضك ال قلبك، يل ضمن ما وهللا أدبك، أمثر ما

 صفك وأقدم األولياء، خلَّص من أعدك ولكين األبناء، مع اآلباء شأن
 ميحق سيفًا لسانك من للحق جيعل أن اهللا وأسأل. األقرباء صف على

  .والسالم، األوائل يف حسان مقام األواخر يف يقيمك وأن الباطل،
   ١٣٢١ سنة شوال ٥

  عبده حممد
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حدث أمحد بن مسكني الفقيه البغدادي قال: حصلْت يف مدينة "بلخ" 
الزاهد  ١ سنة ثالثني ومائتني، وعاملها يومئذ شيخ خراسان أبو عبد الرمحن

صاحب املواعظ واحلكم؛ وهو رجل قلبه من وراء لسانه، ونفسه من وراء 
  قلبه، والفلك األعلى من وراء نفسه، كأنه يلقى عليه فيما زعموا.

وكان يقال له عندهم: "لقمان هذه األمة"؛ ملا يعجبهم من حكمه يف 
الزهد واملوعظة، وقد حضرت جمالسه وحفظت من كالمه شـيئا كـثريا،   
كقوله: من دخل يف مذهبنا هذا "يعين الطريق" فليجعل على نفسه أربـع  
خصال من املوت: موت أبيض، وموت أسود، ومـوت أمحـر، ومـوت    

جلوع، واملوت األسود احتمال األذى، واملـوت  أخضر؛ فاملوت األبيض ا
األمحر خمالفة النفس، واملوت األخضر طرح الرقاع بعضها على بعض "يعين 

  لبس املرقعة واخللق من الثياب".
وقلت يوما لصاحبه وتلميذه "أيب تراب" وجاريتـه يف تأويـل هـذا    

خضراء؛ الكالم: قد فهمنا وجه التسمية يف املوت األخضر ما دامت املرقعة 
فما الوجه يف األبيض واألسود واألمحر؟ فجاء بقول مل أرضه، وليس معـه  
دليل، مث قال: فما عندك أنت؟ قلت: أما اجلوع فيميت النفس عن شهواا 
ويتركها بيضاء نقية، فذلك املوت األبيض؛ وأمـا احتمـال األذى فهـو    

ـ  ة الـنفس  احتمال سواد الوجه عند الناس، فهو املوت األسود؛ وأما خمالف
  فهي كإضرام الناس فيها، فذاك املوت األمحر.

                                                
 للھجرة. ٢٣٧ھو حاتم بن یوسف شیخ خراسان وواعظھا، توفي سنة  ١
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قال أمحد بن مسكني: وكنت ذات ار يف مسجد "بلـخ" والنـاس   
متوافرون ينتظرون "لقمان األمة" ليسمعوه، وشغله بعض األمـر فـراث   
عليهم، فقالوا: من يعظنا إىل أن جييء الشيخ؟ فالتفت أبو تراب وقال: أنت 

بل، ورأيت بشرا احلايف وفالنا وفالنا، فقم فحدث رأيت اإلمام أمحد بن حن
فإمنا هؤالء وأمثاهلم هم بقايـا النبـوة. مث أخـذ بيـدي إىل      الناس عنهم،

  األسطوانة اليت جيلس إليها إمام خرسان فأجلسين مثة وقعد بني يدي.
وتطاولت األعناق، ورماين الناس بأبصـارهم، وقـالوا: البغـدادي!    
البغدادي! وكأمنا ضوعفت عندهم مبجلسي مرة وبنسبيت مرة أخرى، فقلت 
يف نفسي: واهللا ما يف املوت األمحر واألخضر وال األسود موعظة، ولو لبس 
عزرائيل قوس قزح ألفسد شعر هذه األلوان معناه، وإمنا جيـب أن يكـون   

جيب أن يكون؛ وال موعظة يف كالم مل ميتلئ من نفس قائله، ليكـون  كما 
عمال فيتحول يف النفوس األخرى عمال وال يبقى كالما؛ وإنه ليس الوعظ 
تأليف القول للسامع يسمعه، لكنه تأليف النفس لنفس أخـرى تراهـا يف   
كالمها، فيكون هذا الكالم كأنه قرابة بني النفسني، حـىت كـأن الـدم    

  ب جيري فيه ويدور يف ألفاظه.املتجاذ
وكنت رأيت رؤيا "ببلخ" تتصل بقصة قائمة يف بغـداد، فقصصـتها   
عليهم، فكانت القصة كما حكيتها: أين امتحنت بالفقر يف سنة تسع عشرة 
ومائتني؛ واحنسمت ماديت وقحط مرتيل قحطا شديدا مجع علـي احلاجـة   

رت مث صغرت حـىت  والضر واملسكنة، فلو انكمشت الصحراء ادبة فصغ
ترجع أذرعا يف أذرع، لكانت هي داري يومئذ يف حملة باب البصرة مـن  

  بغداد.
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وجاء يوم صحراوي كأمنا طلعت مشسه من بني الرمل ال مـن بـني   
السحب، ومرت الشمس على دراي يف بغداد مرورها على الورقة اجلافـة  

دمي، إذ مل املعلقة يف الشجرة اخلضراء؛ فلم يكن عندنا شيء يسيغه حلق آ
يكن يف الدار إال تراا وحجارا وأجذاعها، ويل امرأة ويل منـها طفـل   
صغري، وقد طوينا على جوع خيسف باجلوف خسفا كما ـبط األرض،  
فلتمنيت حينئذ لو كنا جرذانا فنقرض اخلشب! وكان جوع الصيب يزيـد  

  املرأة أملا إىل جوعها، وكنت ما كاجلائع بثالثة بطون خاوية.
قلت يف نفسي: إذا مل تأكل اخلشب واحلجـارة فلنأكـل بثمنـها.    ف

ومجعت نييت على بيع الدار والتحول عنـها، وإن كـان خروجـي منـه     
كاخلروخ من جلدي: ال يسمى إال سلخا وموتا؛ وبت ليليت وأنا كاملثخن 
محل من معركة؛ فما يتقلب إال على جراح تعمل فيـه عمـل السـيوف    

  .واألسنة اليت عملت فيها
مث خرجت بغلس لصالة الصبح، واملسجد يكون يف األرض ولكـن  

تكون فيه، فرأيتين عند نفسي كأين خرجت من األرض ساعة. وملا  السماء
قضيت الصالة رفع الناس أكفهم يدعون اهللا "تعاىل"، وجرى لساين ـذا  
الدعاء: "اللهم بك أعوذ أن يكون فقري يف ديين، أسألك النفـع الـذي   

ك، وأسألك بركة الرضا بقضائك، وأسألك القـوة علـى   يصلحين بطاعت
  الطاعة والرضا يا أرحم الرامحني".

مث جلست أتأمل شأين، وأطلت اجللوس يف املسجد كأين مل أعد مـن  
أهل الزمن فال جتري علي أحكامه، حىت إذا ارتفـع الضـحى وابيضـت    
الشمس جاءت حقيقة احلياة، فخرجت أتسبب لبيع الدار، وابنعثت ومـا  
أدري أين أذهب، فما سرت غري بعيد حىت لقيين "أبو نصر الصياد" وكنت 
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أعرفه قدميا، فقلت: يا أبا نصر! أنا على بيع الدار؛ فقـد سـاءت احلـال    
وأحوجت اخلصاصة، فأقرضين شيئا ميسكين على يومي هذا بـالقوام مـن   

  العيش حىت أبيع الدار وأوفيك.
ك، وأنا على أثرك الحـق  فقال: يا سيدي! خذ هذا املنديل إىل عيال

بك إىل املرتل. مث ناولين منديال فيه رقاقتان بينهما حلوى، وقال: إما واهللا 
  بركة الشيخ.

  قلت: وما الشيخ وما القصة؟
قال: وقفت أمس على باب هذا املسجد وقد انصرف الناس من صالة 

؟ فقال: ما يل أراك يف هذا الوقـت  ٢ اجلمعة، فمر يب أبو نصر بشر احلايف
قلت: ما يف البيت دقيق وال خبز وال درهم وال شيء يبـاع. فقـال: اهللا   
املستعان! امحل شبكتك وتعال إىل اخلندق؛ فحملتها وذهبت معه، فلمـا  

-انتهينا إىل اخلندق قال يل: توضأ وصل ركعتني. ففعلت، فقال: سم اهللا 
 وألق الشبكة. فسميت وألقيتها، فوقع فيها شيء ثقيـل، فجعلـت   -تعاىل

أجره فشق علي؛ فقلت له: ساعدين فإين أخاف أن تنقطع الشبكة، فجـاء  
وجرها معي، فخرجت مسكة عظيمة مل أر مثلها مسنا وعظمـا وفراهـة.   
فقال: خذها وبعها واشتر بثمنها ما يصلح عيالك. فحملتـها فاسـتقبلين   
رجل اشتراها، فابتعت ألهلي ما حيتاجون إليه، فلما أكلت وأكلوا ذكرت 

فقلت أهدي له شيئا، فأخذت هاتني الرقاقتني وجعلت بينهما هـذه  الشيخ 
احللوى، وأتيت إليه فطرقت الباب، فقال: من؟ قلت: أبو نصر! قال: افتح 
وضع ما معك يف الدهليز وادخل. فدخلت وحدثته مبا صنعت فقال: احلمد 

                                                
للھجرة وكان  ٣٢٧ھو الزاھد العظیم بشر بن الحارث المعروف بالحافي، توفي سنة  ٢

واحد الدنیا في ورعھ وتقواه؛ وقیل لھ: "الحافي" ألنھ كان في حداثتھ یمشي إلى طلب 
 العلم حافًیا، إجالًلا لحدیث النبي صلى اهللا علیھ وسلم.
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ذلك. فقلت: إين هيأت للبيت شيئا وقد أكلوا وأكلـت ومعـي    هللا على
  هما حلوى.رقاقتان في

قال: يا أبا نصر! لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة! اذهـب  
  كله أن وعيالك.

قال أمحد بن مسكني: وكنت من اجلوع حبيث لـو أصـبت رغيفـا    
حلسبته مائدة أنزلت من السماء، ولكن كلمة الشيخ عن السمكة أشـبعتين  

مثار اجلنـة؛   مبعانيها شبعا ليس من هذه الدنيا، كأمنا طعمت منها مثرة من
وطفقت أرددها لنفسي وأتأمل ما تفتق الشهوات على الناس، فأيقنـت أن  
البالء إمنا يصيبنا من أننا نفسر الدنيا على طوهلا وعرضها بكلمات معدودة، 
فإذا استقر يف أنفسنا لفظ من ألفاظ هذه الشهوات، استقرت به يف النفس 

هذه املعاين حتوم علـى  كل معانيه من املعاصي والذنوب، وأخذت شياطني 
قلوبنا، فنصبح مهيئني هلذه الشياطني، عاملني هلا، مث عاملني معها، فتدخلنا 
مداخل السوء يف هذه احلياة، وتقحمنا يف الورطة بعد الورطة، ويف اهللكـة  

  بعد اهللكة.
وما هذه الشياطني إال كالذباب والبعوض واهلوام، وال حتوم إال علـى  

جتد يف النفس ما جتتمع عليه، تفرقت ومل جتتمع، وإذا  رائحة جتذا، فإن مل
أملت الواحدة منها بعد الواحدة مل تثبت. فلو أننا طردنـا مـن أنفسـنا    
الكلمات اليت أفسدت علينا رؤية الدنيا كما خلقت. لكان للدنيا يف أنفسنا 
شكل آخر أحسن وأمجل من شكلها، ولكانت لنا أعمال أخرى أحسـن  

  .وأطهر من أعمالنا
فالشيخ مل يكن يف نفسه معىن لكلمة "التلذذ" وبطرده من نفسه هـذا  
اللفظ الواحد، طرد معاين الشر كلها، وصلح له دينه، وخلصـت نفسـه   
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للخري ومعاين اخلري. ولو أن رجال وضع يف نفسه امرأة يعشقها، لصـارت  
سبابه الدنيا كلها يف نفسه كاملخدع، ما فيه إال املرأة وحدها بأسباا إليه وأ

  إليها.
وقد كنت مسعت يف درس شيخنا أمحد بن حنبل هذا احلديث: "لـوال  
أن الشياطني حيومون على قلوب بين آدم لنظروا إىل ملكوت السـموات".  

معناه إال من كلمة الشيخ يف السمكة، وقد علمنيهـا   -واهللا-فما فهمت 
جدها اللفظ هذا الصياد العامي؛ فالشياطني تنجذب إىل املعاين، واملعاين يو

املستقر يف القلب استقرار غرض أو شهوة أو طمع؛ فإذا خال القلب مـن  
هذه املعاين؛ فقد أمن منازعتها له وشغلها إياه، فيصبح فوقها ال بينها؛ ومىت 

ومل جيد من ألفاظها ما يعميه ويعترض نظره إىل  صار القلب فوق الشهوات
لكوت؛ فإذا وقع بعد يف احلقائق، انكشفت له هذه احلقائق فانكشف له امل

واحدة من اللذات ولو "كالرقاقتني واحللوى"، اسـتعلت األشـياء عليـه    
فحجبته، وعاد بينها أو حتتها، وعمي عمى اللذة؛ واحلجاب على البصـر  

  كأنه تعليق العمى على البصر.
وكنت ال أزال أعجب من صرب شيخنا أمحد بن حنبل وقد ضرب بني 

فلم يتحول عن رأيه؛ فعلمت اآلن  ٣ شي عليهيدي املعتصم بالسياط حىت غ
من كلمة السمكة أنه مل جيعل من نفسه للضرب معىن الضرب، وال عرف 
للصرب معىن الصرب اآلدمي؛ ولو هو صرب على هذا صرب اإلنسـان جلـزع   
وحتول، ولو ضرب ضرب اإلنسان لتأمل وتغري؛ ولكنه وضع يف نفسه معىن 

األمة كلها ال أمحد بن حنبل، فلو حتـول  ثبات السنة وبقاء الدين، وأنه هو 
                                                

وقد أرادوا اإلمام العظیم على القول بخلق القرآن فلم یقل بھ،  ٢١٩كان ھذا في سنة  ٣
ھ. ثم ضرب بین یدي المعتصم، فلما صمم فأفتى القاضي ابن أبي دؤاد بقتلھ وشغب علی

 ولم یجب أطلقھ المعتصم وندم على ضربھ.
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لتحول الناس، ولو ابتدع البتدعوا؛ فكان صربه صرب أمة كاملـة ال صـرب   
رجل فرد، وكان يضرب بالسياط ونفسه فوق معىن الضرب، فلو قرضـوه  
باملقاريض ونشروه باملناشري ملا نالوا منه شيئا؛ إذ مل يكن جسمه إال ثوبـا  

  ليس غري. عليه، وكان الرجل هو الفكر
هؤالء قوم ال يرون فضائلهم فضائل، ولكنهم يروا أمانات قد ائتمنوا 
عليها من اهللا لتبقى م معانيها يف هذه الدنيا؛ فهم يزرعون يف األمم زرعا 
بيد اهللا، وال ميلك الزرع غري طبيعته، وما كان املعتصم وهو يريد شـيخنا  

رة التفـاح: أمثـري غـري    على غري رأيه وعقيدته إال كاألمحق يقول لشج
  التفاح.

قال أمحد بن مسكني: وأخذت الرقاقتني وأنا أقول يف نفسي: لعن اهللا 
هذه الدنيا! إن من هواا على اهللا أن اإلنسان فيها يلبس وجهه ما يلـبس  
نعله. فلو أن إنسان كانت له نظرة مالئكية مث اعتـرض اخللـق ينظـر يف    

كاليت يف نعاهلم أو أقـذر أو أقـبح،    وجوههم. لرأى عليها وحوال وأقذارا
ولعله كان ال يرى أمجل الوجوه اليت تستهيم الناس وتتصباها من الرجـال  

  والنساء، إال كاألحذية العتيقة.
ولكين أحسست أن يف هاتني الرقاقتني سر الشيخ، ورأيتهما يف يـدي  
كالوثيقتني خبري كثري؛ فقلت: على بركة اهللا. ومضـيت إىل دراي، فلمـا   

الطريق لقيتين امرأة معها صيب، فنظرت إىل املنديل وقالـت: يـا    نت يفك
-سيدي، هذا طفل يتيم جائع وال صرب له على اجلوع، فأطعمـه شـيئا   

ونظر إيل الطفل نظرة ال أنساها؛ حسبت فيها خشوع ألـف   -يرمحك اهللا
عابد يعبدون اهللا تعاىل منقطعني عن الدنيا؛ بل مـا أظـن ألـف عابـد     

يروا الناس نظرة واحدة كاليت تكون يف عني صيب يتيم جائع  يستطيعون أن
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يسأل الرمحة. إن شدة اهلم لتجعل وجوه األطفال كوجوه القديسـني، يف  
عني من يراها من اآلباء واألمهات، لعجز هؤالء الصغار عن الشر اآلدمـي  
وانقطاعهم إال من اهللا والقلب اإلنساين، فيظهر وجه أحدهم وكأنه يصرخ 

  ه يقول: يا رباه يا رباه!مبعاني
قال أمحد بن مسكني: وخيل إيل حينئذ أن اجلنـة نزلـت إىل األرض   
تعرض نفسها على من يشبع هذا الطفل وأمه، والناس عمي ال يبصـروا،  
وكأم ميرون ا يف هذا املوطن مرور احلمري بقصر امللـك؛ لـو سـئلت    

  فضلت عليه اإلصطبل الذي هي فيه.
نها ومها جائعان مذ أمس، غري أين مل أجد هلما يف وذكرت امرأيت واب

قليب معىن الزوجة والولد، بل معىن هذه املرأة احملتاجة وطفلها، فأسقطتهما 
عن قليب ودفعت ما يف يدي للمرأة وقلت هلا: خذي وأطعمي ابنك، وواهللا 
ما أملك بيضاء وال صفراء، وإن يف داري ملن هو أحوج إىل هذا الطعـام؛  

ه اخللة يب لتقدمت فيما يصلحك، فدمعت عيناها، وأشرق وجـه  ولوال هذ
الصيب، ولكن طم على قليب ما أنا فيه فلم أجد للدمعة معىن الدمعـة، وال  

  للبسمة معىن البسمة.
وقلت يف نفسي: أما أنا فأطوي إن مل أصب طعاما، فقد كان أبو بكر 

ن ممـن  الصديق يطوي ستة أيام، وكان ابن عمر يطوي، وكان فالن وفال
حفظنا أمساءهم وروينا أخبارهم؛ ولكن من للمرأة وابنـها مبثـل عقـدي    

  ونييت؟ وكيف يل ما؟
ومشيت وأنا منكسر منقبض، وكأين نسيت كلمة الشيخ: "لو أطعمنا 
أنفسنا هذا ما خرجت السمكة". فذكرا وصرفت خاطري إليها وشغلت 

حلرمـت مخـس    نفسي بتدبرها وقلت: لو أين أشبعت ثالثة جبوع اثـنني 



 

١٣ 

وهذه الدنيا حمتاجة إىل الفضيلة، وهذه الفضيلة حمتاجة إىل مثـل   ٤ فضائل
هذا العمل، وهذا العمل حمتاج إىل أن يكون هكذا، فما يستقيم األمـر إال  

  كما صنعت.
وكانت الشمس قد انبسطت يف السماء وذلك وقت الضحى األعلى، 

يبتاعهـا، فأنـا    فملت ناحية وجلست إىل حائط أفكر يف بيع الدار ومن
كذلك إذ مر أبو نصر الصياد وكأنه مستطار فرحا، فقال: يا أبا حممد، ما 
جيلسك ههنا ويف دارك اخلري والغىن، قلت: سبحان اهللا! من أين خرجـت  

  السمكة يا أبا نصر؟
قال: إين لفي الطريق إىل مرتلك، ومعي ضـرورة القـوت أخـذا    

يستدل الناس على أبيك أو أحـد  لعيالك، ودراهم استدنتها لك، إذا رجل 
من أهله، ومعه أثقال وأمحال، فقلت له: أنا أدلك. ومشيت معه أسأله عن 
خربه وشأنه عند أبيك. فقال: إنه تاجر من البصرة، وقد كان أبوك أودعه 
ماال من ثالثني سنة، فأفلس وانكسر املال مث ترك البصـرة إىل خراسـان،   

سر بعد احملنة، واستظهر بعد اخلـذالن،  فصلح أمره على التجارة هناك، وأي
وأقبل جده بالثراء والغىن؛ فعاد إىل البصرة، وأراد أن يتحلل، فجاءك باملال 

  وعليه ما كان يرحبه يف هذه الثالثني سنة، وإىل ذلك طرائف وهدايا.
قال أمحد بن مسكني: وأنقلب إىل داري فإذا مال جم وحال مجيلـة!  
فقلت: صدق الشيخ: "لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة"! فلو أن 
هذا الرجل مل يلق يف وجهه أبا نصر، يف هذه الطريق، يف هـذا اليـوم، يف   

                                                
یرید جوعھ، وجوع امرأتھ، وجوع ابنھ، ثم شبع ھذه المرأة، وشبع ابنھا، فھذه خمس   ٤

 فضائل.



 

١٤ 

هذه الساعة، ملا اهتدى إيل؛ فقد كان أيب مغمورا ال يعرفه أحد وهو حي؛ 
  فكيف به ميتا من وراء عشرين سنة؟

وآليت ليعلمن اهللا شكري هذه النعمة؛ فلم تكن يل مهة إال البحث عن 
املرأة احملتاجة وابنها، فكفيتهما وأجريت عليهما رزقا، مث اجترت يف املـال،  
وجعلت أربه باملعروف والصنيعة واإلحسان وهو مقبل يزداد وال يـنقص،  

  حىت متولت وتأثلت.
أعجبتين نفسي، وسرين أين قد مألت سـجالت املالئكـة    وكأين قد

حبسنايت، ورجوت أن أكون قد كتبت عند اهللا يف الصاحلني، فنمت ليلـة  
فرأيتين يف يوم القيامة واخللق ميوج بعضهم يف بعض، واهلول هول الكـون  
األعظم على اإلنسان الضعيف، يسأل عن كل ما مسه من هذا الكـون.  

ا معشر بين آدم! سجدت البهائم شكرا هللا أنـه مل  ومسعت الصائح يقول: ي
جيعلها من آدم. ورأيت الناس وقد وسعت أبدام فهم حيملون أوزارهـم  
على ظهورهم خملوقة جمسمة، حىت لكأن الفاسق على ظهره مدينة كلـها  

  خمزيات!
وقيل: وضعت املوازين. وجيء يب لوزن أعمايل، فجعلت سـيئايت يف  

يت يف األخرى، فطاشت السجالت ورجحت كفة وألقيت سجالت حسنا
  السيئات، كأمنا وزنوا اجلبل الصخري العظيم الضخم بلفافة من القطن.

مث جعلوا يلقون احلسنة بعد احلسنة مما كانت أصنعه فإذا حتت كـل  
حسنة شهوة خفية من شهوات النفس: كالرياء والغرور وحب احملمدة عند 

ت عين حجيت، إذ احلجة ما يبينه الناس وغريها، فلم يسلم يل شيء، وهلك
  امليزان، وامليزان مل يدل إال على أين فارغ.

  ومسعت الصوت: أمل يبق يل شيء؟ فقيل: بقي هذا.



 

١٥ 

وأنظر ألرى ما هذا الذي بقي، فإذا الرقاقتان اللتان أحسنت ما على 
املرأة وابنها! فأيقنت أين هالك؛ فلقد كنت أحسن مبائة دينار ضربة واحدة 

غنت عين، ورأيتها يف امليزان مع غريها شيئا معلقا، كالغمـام حـني   فما أ
  يكون ساقطا بني السماء واألرض: ال هو يف هذه وال هو يف تلك.

ووضعت الرقاقتان، ومسعت القائل: لقد طار نصف ثواما يف ميـزان  
أيب نصر الصياد. فاخنذلت اخنذاال شديدا، حىت لو كسرت نصفني لكـان  

  أخف علي وأهون.
بيد أين نظرت فرأيت كفة احلسنات قد نزلت مرتلة ورجحت بعـض  

  الرجحان.
  ومسعت الصوت: أمل يبق له شيء؟ فقيل: بقي هذا.

وأنظر ما هذا الذي بقي، فإذا جوع امرأيت وولدي يف ذلك اليوم! وإذا 
هو شيء يوضع يف امليزان، وإذا هو يرتل بكفة ويرتفـع بـاألخرى حـىت    

  مليزان على ذلك فكنت بني اهلالك والنجاة.اعتدلتا بالسوية. وثبت ا
  وأمسع الصوت: أمل يبق له شيء؟ فقيل: بقي هذا.

ونظرت فإذا دموع تلك املرأة املسكينة حني بكت من أثر املعـروف  
يف نفسها، ومن إيثاري إياها وابنها على أهلي، ووضعت غرغرة عينيها يف 

؛ وإذا مسكة هائلة قد امليزان ففارت، فطمت كأا جلة، من حتت اللجة حبر
خرجت من اللجة وقع يف نفسي أا روح تلك الدموع، فجعلت تعظـم  
وال تزال تعظم، والكفة ترجح وال تزال ترجح، حىت مسعت الصوت يقول: 

  قد جنا!
وصحت صيحة انتبهت هلا، فإذا أنا أقول: "لو أطعمنا أنفسنا هذا مـا  

  خرجت السمكة! ".



 

١٦ 

  
ث السـمكة يف أهـل "بلـخ"،    قال أمحد بن مسكني: انتشر حـدي 

واستفاض بينهم، وكنت قصصته عليهم يوم السبت، فلما دار السبت مـن  
أسبوعه لقيين شيخهم حامت بن يوسف "لقمان األمة" ومعه صـاحبه أبـو   
تراب، فقال: يا أمحد! لكأنك يف هذه املدينة قمر طلع بليل فال يعظ الناس 

س على ألسنة أهل بلـخ  يف يوم السبت غريك؛ ومن مسع فكأنه عاين، ولي
منذ حتدثت إال بشر وابن حنبل، وال على بال أحد منـهم إال موعظتـك   

  وحديثك.
والكالم عن الصاحلني يف مثل ما وصـفت وحكيـت قـرب مـن     
حقائقهم، ومسو إىل معانيهم، وليس يف القول باب له موقع كموقع القصـة  

ما حولـه مـن   عن هؤالء الذين خيلقهم اهللا يف البشرية خلق النور: يضيء 
حيث يرى، ويعمل فيما حوله من حيث ال يـرى، ويف ظـاهره اجلمـال    
واملنفعة. ويف باطنه القوة واحلياة. ولست أقول لك: اذهب فحدث الناس، 

  ولكين أقول: اذهب فأعط الناس عقال من احلديث.
قال ابن مسكني: فلما صلينا العصر، قدمين أبو تـراب فجلسـت يف   

يريدون احلديث عن بشر احلايف وما سـقط يل   جملسي ذاك، وهتف الناس
-من أخباره، على الطريقة اليت حدثتهم ا من قبل، فابتدأت بذكر موته 

، إذ خرجت  وأن يومه كأمنا اجتمع له أهل مخس وسبعني سنة -رمحه اهللا
جنازته بعد صالة الصبح، فلم حيصل يف قربه إال يف الليل ممـا احتشـد يف   

لكأن يف نعشه سرا من أسرار اجلنة يطـالعهم بـه   طريقه من اخللق، حىت 
 -واهللا-املوت فخرجوا ينظرون إليه، وكانوا يصيحون يف جنازتـه: هـذا   

  شرف الدنيا قبل شرف اآلخرة.



 

١٧ 

كان ال يأكل  -رمحه اهللا-: أن بشرا ٥ مث قلت: حدثين حسني املغازيل
سـر،  إال اخلبز تورعا عن الشبهات واكتفاء لضرورة احلياة باألقـل واألي 

وكاين يقول يف ذلك يد أقصر من يد، ولقمة أصغر من لقمة. وسئل مـرة:  
بأي شيء تأكل اخلبز؟ فقال: أذكر العافية فأجعلها إداما. وقد أعانه علـى  
ذلك أن مل يتزوج، وكان يرى هذا نقصا يف نفسه حىت فضل اإلمام أمحـد  

: لو تزوجت مت بن حنبل بأشياء: منها أنه له أهلًا؛ غري أنه قيل له ذات يوم
نسكك، فقال: أخاف أن تقوم الزوجة حبقي وال أقوم حبقها، فكانت هذه 

  النية يف نفسه أفضل من زواجه.
وكان مع هذا ال يؤاكل أحدا، وال يسعى إىل لقاء أحد، حىت أنه ملـا  
رغب يف مؤاخاة الزاهد العظيم "معروف الكرخي"، أرسل إليه "األسود بن 

فقال ملعروف: إن بشـر بـن احلـارث يريـد      سامل" وكان صديقا هلما،
مؤاخاتك وهو يستحيي أن يشافهك بذلك، وقد أرسلين إليك يسألك أن 
تعقد له فيما بينه وبينك أخوة حيتسبها ويعتد ـا؛ إال أن يشـترط فيهـا    
شروطا: أوهلا أنه ال حيب أن يشتهر ذلك، وثانيها أال يكون بينك وبينـه  

ف: أما أنا فإذا أحببت أحدا مل أحـب أن  مزاورة وال مالقاة، فقال معرو
أفارقه ليال وال ارا، وأزوره يف كل وقت، وأوثره على نفسـي يف كـل   
حال؛ وأنا أعقد لبشر أخوة بيين وبينه، ولكين أزوره مىت أحببت، وآمـره  

  بلقائي يف مواضع نلتقي فيها إذا هو كره زياريت.
معروفا يف بغداد، ال قال حسني املغازيل: وكان هذا كله من أمر بشر 

جيهله أحد من أهلها، إذ مل يكن لبغداد إمام غريه وغري ابن حنبل؛ فما كان 
                                                

نسبة إلى عمل المغازل، وكان حسین ھذا صدیقا لبشر، وكان بشر یعمل المغازل  ٥
ختھ عمر: یا بني، اعمل بیدك؛ فإن أثره في الكفین ویعیش من ثمنھا، ومن كالمھ البن ا

 أحسن من أثر السجدة بین العینین. ھكذا كانوا رحمھم اهللا.



 

١٨ 

أكثر عجيب حني كنت عنده يوما وقد زاره "فتح املوصلي"، فقـام فجـاء   
بدراهم ملء كفه ودفعها إيل وقال: اشتر لنا أطيب ما جتد مـن الطعـام،   

من الطيب، وما قال يل مثل وأطيب من ما جتد من احللوى، وأطيب ما جتد 
ذلك قط، وهو الذي رأى الفاكهة يوما فقال: ترك هذه عبادة! وهو القائل 

  .أليب نصر الصياد: لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة
فذهبت فاشتريت وانتقيت وختريت، مث وضعت الطعام بني أيـديهما،  

إليه وما يل عهـد   فرأيته يأكل معه وما رأيته أكل مع غريه، ورأيته منبسطا
أحد. وقد كنت أخربته يف ذلك النهار خبرب أمحـد بـن    كان بانبساطه إىل

حنبل، علمته من إدريس احلداد: فإنه ملا زالت احملنة بعد أن ضرب بني يدي 
املعتصم وصرف إىل بيته، محل إليه مال كثري من سروات بغداد وأهل اخلري 

ال كثريا، وهو حمتاج إىل أيسـره،  فيها، فرد مجيع ذلك ومل يقبل منه قليال و
وإىل األقل من أيسره، وإىل الشيء من أقله، فجعل عمه إسحاق حيسب ما 
ورد ذلك اليوم، فكان مخسني ألف دينار، فقال له اإلمام: يـا عـم، أراك   
مشغوال حبساب ما ال يفيدك. قال: قد رددت اليوم كذا وكذا ألفا وأنـت  

ام: يا عم، لو طلبناه مل يأتنا، وإمنا أتانا ملا حمتاج إىل حبة من دانق. فقال اإلم
  تركناه.

قال املغازيل: فنمت تلك الليلة وأنا أفكر يف صنيع الشيخ، وقد تعلـق  
خاطري به: كيف انقلبت احلال معه، وأي شيء هذا احلال؟ وجعلت أكد 
ذهين ألعرف احلقيقة العقلية اليت سلطت عليه هذه الضرورة فتسلط النعيم 

وأنا أعلم أن للقوم علوما روحانية ليست يف الكتب، فمنها ما  على نفسه،
ال يتعلمونه إال من الفقر، ومنها ما ال يتعلمونه إال مـن الـبالء، ومنـها،    
ومنها؛ ولكن ليس منها ما يتعلمونه من اللذات والشهوات؛ وذهب قلـيب  



 

١٩ 

، إىل أوهام كثرية ليس يف مجيعها طائل وال ا معرفة، حىت غلبتين عينـاي 
وأنا من وهج الفكر نائم كاملريض، وقد ثقل رأسي واختلط فيه ما يعقل مبا 

  ال يعقل.
فرأيت أول ما رأيت ملكا جبارا حيكم مدينة عظيمة، وقـد أطلـق   
املنادي يف مجع كل أطفال مدينته، فجيء م من كل دار، مث رأيتـه قـد   
 جلس على سريره ويف يده مقراض عظيم، قد اختذه علـى هيئـة نصـلني   
عريضني لو وضعت بينهما رقبة لفصالها عن جسمها، فكان هذا اجلبـار  
يتناول الطفل من أولئك فيضع أصابع إحدى قدميه يف شـقي املقـراض   
فيقرضها، فإذا هي تتناثر أسرع مما يقرض املقص اخليط، مث يرمي بالطفـل  
مغشيا عليه، ويتناول غريه فيبتر أصابعه، واألطفال يصرخون، وأنا أرى كل 

لك وال أملك إال غيظي على هذا اجلبار من حيث ال أستطيع أن أمضـي  ذ
  فيه هذا الغيظ فأقرض عنقه مبقراضه.

مث رأيته يأخذ طفال صغريا، فلما جاءت قدم الطفل بني شقي املقراض 
صاح: يا رب، يا رب، فإذا املقراض يلتوي فال يصنع شيئا، وكـأن فيـه   

ر من الغيظ وقال: من هذا الطفل؟ حجرا صلدا ال قدما رخصة. فتميز اجلبا
فسمعت هاتفا يهتف: هذا بشر احلايف! ال يبلغ تـاج ملـك يف األرض أن   

  يكون لقدمه احلافية نعال عند اهللا!
وكان إىل مييين رجل يتوضأ وجهه صالحا وتقوى، فقلت له: من هذا 

  الطاغية؟ ومل اختذ املقراض ألقدام األطفال خاصة؟
بار هو ذل العيش، وهذا ومسه ألهل احلياة فقال: يا حسني! إن هذا اجل

على األرض، حيقق به يف اإلنسان معىن البهيمة أول ما يدب على األرض، 
  حىت كأنه ذو حافر ال ذو قدم.



 

٢٠ 

  قلت: فما بال هذا الطفل مل يعمل فيه املقراض؟
قال: إن هللا عبادا استخصهم لنفسه، أول عالمته فيهم أن الذل حتـت  

ون يف هذه احلياة إلثبات القدرة اإلنسانية على حكـم  أقدامهم، وهم جييئ
طبيعة الشهوات اليت هي نفسها طبيعة الذل؛ فإذا اطرح أحدهم للشهوات 
وزهد فيها، واستقام على ذلك يف عقد نية وقوة إرادة، فليس ذلك بالزاهد 
كما يصفه الناس، ولكنه رجل قوي اختارته القدرة ليحمل أسلحة الـنفس  

طاحنة، كما حيمل البطل األروع أسلحة اجلسم يف معاركـه  يف معاركها ال
الدامية: هذا يتعلم منه فن، وذلك يتعلم منه فن آخر، وكالمها يرمـى بـه   
على املوت إلجياد النوع املستعز من احلياة، فأول فضائله الشعور بـالقوة،  

  وآخر فضائله إجياد القوة.
فإذا أنا يف أرض قال املغازيل: وضرب النوم على رأسي ضربه أخرى، 

خبيثة داخنة، قد ارتفع هلا دخان كثيف أسود يتضرب بعضـه يف بعـض   
وجعلت أرى شعال محرا تذهب وجتيء كأا أجسام حية، فوقع يف ومهـي  
أن هؤالء هم الشياطني: إبليس وجنوده، ومسعت صارخا يقول: يا بشرى! 

وأطيب  فلتبك السماء على األرض، لقد أكل بشر احلايف من أطيب الطعام
احللوى بعد أن استوي عنده حجرها ومدرها، وذهبا وفضـتها! فعارضـه   

! إن هذا شر علينـا  ٦ صائح أمسع صوته وال أرى شخصه: ويلك يا زلنبور
هو الزهد األعلى الذي كـان ال   -وحيك-من عامة نسكه وعبادته؛ فهذا 

مى يطيقه بشر؛ إنه إعنات سلطه على نفسه، فإين دفعت هذا "املغازيل" األع
القلب ليزين له ما فعل أمحد من حنبل من رده مخسني ألف دينـار علـى   

                                                
ھذا اسم بعض ولد إبلیس فیما یروى، وفي بعض النسخ التي بأیدینا أنھ خنزب ال  ٦

 زلنبور.



 

٢١ 

حاجته، زهدا، وورعا، وقوة عزم، ونفاذ إرادة؛ وقلت: عسى أن تتحـرك  
يف نفسه شهوة الزهد فيحسد أو يغار، أو تعجبه نفسه فيكون يل من ذلك 

 هـم ملة بقلبه فأوسوس له، فإنا نأيت هؤالء من أبواب الثواب كما نأيت غري
من أبواب املعاصي، ونتورع مع أهل الورع كما نتسـخف مـع أهـل    
السخف؛ ولكن الرجل رجل وفيه حقيقة الزاهد، فقد أعطي القوة علـى  
جعل شهوات نفسه أشخاصا حية يعاديها ويقاتلها، فإذا أنا جعلت شهوته 
يف اللذة قتل اللذة، وإذا جعلتها يف الكآبة قتل الكآبة، وليس الزاهد العابد 
هو الذي يتقشف ويتعفف، ويتخفف ويتلفف، فإن كثريا ما تكون هـذه  
هي أوصاف الذل واحلمق، ويكون هلا عمل العبادة وفيهـا إمث املعصـية.   
ولكن الزاهد حق الزاهد من أدار يف هذه األشياء عينا قد تعلمـت النظـر   
حبقه واإلغضاء حبقه؛ فهذا ال خيطئ معىن الشر إن لبسناه عليه يف صـورة  

ري وال معىن اخلري إن زورناه يف صورة الشر، وبذلك يضـع نفسـه يف   اخل
  حيث شاء من املرتلة، ال يف حيث شاءت الدنيا أن تضعه من منازهلا الدنيئة.
وما أكل بشر هذه الطيبات إال ليبادر ا وسوسيت ويردين عن نفسـي  
وعن اللمة بقلبه، فلو أنه أعجبه زهد ابن حنبل ونظر من ذلـك إىل زهـد   
نفسه حلبط أجره؛ فبهذه الطيبات عالج نفسه عالج مريض، وقد غري على 
جوفه طعاما بطعام، كما يبدل على جلده ثوبا بثوب؛ وال شهوة للجلد يف 

  مها.أحد
قال املغازيل: وثقل النوم علي ثقلة أخرى، فرأيتين يف واد عظـيم، ويف  
وسطه مثل الطود من احلجارة قد ركم بعضها على بعض، ورأيتين مع بشر 

إن الناس يسـموا   -وحيك-أقص عليه خرب أمحد بن حنبل؛ فقال: انظر 



 

٢٢ 

مخسني ألف دينار، وهي هنا يف وادي احلقائق مخسون ألف حجـر لـو   
  بت أمحد لقتلته ولكانت قربه آخر الدهر.أصا

إن املال يا بين هو ما يعمله املال ال جوهره من الذهب والفضة، فـإذا  
كنت مبفازة ليس فيها من يبيعك شيئا بذهبك. فالتراب والـذهب هنـاك   
سواء؛ والفضائل هي ذهب اآلخرة؛ فهنا جتدد باملال دنياك الـيت ال تبقـى   

  بالفضائل نفسك اليت ختلد خبلودها.أكثر من بقائك، وهناك جتدد 
ومعىن الغىن معىن ملتبس على العقول اآلدمية الجتماع الشهوات فيه، 
فحني يرد أمحد بن حنبل مخسني ألفا، يكون هذا املعىن قد صحح نفسه يف 

  هذا العمل وجها من التصحيح.
 قال حسني املغازيل: وغطين النوم يف أعماقه غطة أخرى؛ فإذا أنـا يف 
املسجد يف درس اإلمام أمحد، وهو حيدث حبديث النيب صـلى اهللا عليـه   
وسلم: "إذا عظمت أميت الدنيار والدرهم، نزع منها هيبة اإلسـالم، وإذا  
تركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر، حرموا بركة الوحي" ، وهـم أن  

نه وأقبل علي فقال: يا حسني! إذا ولكنه رآين فأمسك ع يتكلم يف تفسريه
اجتزأ شيخك بالرغيف فهذا عنده هو قدر الضرورة؛ فإن أكل الطيبـات  
فقد عرضت حال جعلت هذه الطيبات عنده هي قدر الضرورة؛ ويف هـذه  
النفوس السماوية ال يكون اجلزء األرضي إال حمدودا، فال يكون حمصوله إال 

  ما ترى من قدر الضرورة.
زء األرضي يف نفوس املسلمني األولـني ملكـوا األرض   وملا صغر اجل

كلها بقوة اجلزء السماوي فيها، إذ كانـت إرادـم فـوق األطمـاع     
والشهوات، وكانت بذلك ال تذل وال تضعف وال تنكسر؛ فاآلدمية كلها 

  تنتهي إىل بعض صور، وهؤالء هم الذين حملهم يف أعالها.



 

٢٣ 

  هو كذلك قدر الضرورة.يا حسني! أال وإن رد مخسني ألف دينار 
قال حسني: وذهبت أعترض على اإلمام مبا كان يف نفسي من أن هذا 
املال وإن مل يكن من كسبه، فقد كان يتحول يف يده عمال مـن أعمـال   
اخلري؛ وأنسيت أن هذه الصدقات هي أوساخ الناس وأقذار نفوسهم، فلـم  

ين ذا املعىن؛ أكد أفتح فمي حىت رأيت الكالم يتحول طينا يف فمي ليذكر
  وكدت أختنق فانتفضت أتنفس، فطار النوم واحللم.

  
قال أمحد بن مسكني: ودار السبت الثالث، وجلست جملسي للنـاس  
وقد انتظمت حلقتهم؛ فقام رجل من عرض الس فقال: إن احلسن بـن  

، كان منذ قريـب حيـدثنا     ٧شجاع البلخي تلميذ اإلمام أمحد بن حنبل
حفظنا منها قوله صلى اهللا عليه وسلم: "إن املؤمن  بأحاديث عن الشيطان،

ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعريه يف سفره". وكان احلسن يقول يف 
تأويله: إن شيطان الكافر دهني مسني كاس، وشيطان املؤمن مهزول أشعث 
أغرب عار. فهل يأكل الشيطان ويدهن ويلبس ليكون له أن جيوع مع املؤمن 

  رب؟ويعرى ويتشعث ويغ
قال ابن مسكني: فقلت يف نفسي: ال حول وال وقوة إال باهللا! ما أرى 
السائل إال شيطان هذا السائل؛ فإن إبليس إذا أراد أن يسخر مـن العـامل   

، حرك من يسأله عنه ما هو وكيف هـو؛ كأمنـا   ٨ ويسمعه طرته وكمه
على معناي، فأنت تتكلم وأنا أعمل، وأنت صورة  -وحيك-يقول له: تنبه 

                                                
 ھـ، وكان من حفاظ "بلخ".٢٤٤توفي ابن شجاع ھذا سنة  ٧
 الطنز: التھزؤ والتھكم، ولعل منھ كلمة "طظ" عند العامة.  ٨



 

٢٤ 

من الرد علي، ولكين حقيقة من الرد عليك، ومـا أنـت يف حماربتـك يل    
  بالوعظ إال كالذي يريد أن يضرب عنق عدوه مبائة اسم وضعت للسيف.

قال: وكنت قد مسعت خربا عجيبا عن أيب عامر قبيصـة بـن عقبـة    
؛ وهـو الرجـل   ٩ الكويف احملدث احلافظ الثقة أحد شيوخ أمحد بن حنبل

ي كان يقال له: "راهب الكوفة"؛ ومن زهـده وعبادتـه   الصاحل العابد الذ
كأمنا جسده جدار بني نفسه وبني الدنيا، فقلـت   واحتباس نفسه يف داخله

ألغظني الشيطان ذا اخلرب، فإن أمساء الزهاد والعباد والصـاحلني   -واهللا-
هي يف تاريخ الشياطني كأمساء املواقع اليت تنهزم فيها اجليوش، وما الرجـل  

بد إال صاحب الغمرات مع الشيطان، وكأنه حيتمل املكاره عـن أمـة   العا
كاملة بل عن البشرية كلها حيث كانت من األرض، فالناس حيسبونه قـد  
ختلى من الدنيا ويظنون الترك أيسر شيء، وما علموا أن الزهد ال يسـتقيم  
للزاهد حىت جيعل جسمه كأنه نوع نظام آخر غري نظام أعضائه؛ وال أشق 

ملعاين اليت هي عند الناس أضعف الضعف؛ ولو أن ملكا عظيما تعـب  من ا
يف مجع الدنيا وفتح املمالك حىت حيزت له جوانب األرض، لكان علمـه  

  هذا هو الوجه اآلخر لتعب الزاهد يف جماهدة هذه الدنيا وتركها.
قال أمحد بن مسكني: وقصصت عليهم القصة فقلت: كان أبو عـامر  

الفكر يف الشيطان، يود لو رآه وناقله الكالم؛ وكـان  قبيصة بن عقبة كثري 
يتدبر األحاديث اليت صح ورودها فيه، ويفسر معىن الشيطان بأنه الـروح  
احلي للخطأ على األرض؛ واخلطاء يكون صوابا حموال عن طريقته وجهته، 
وهلذاكان إبليس يف األصل ملكا من املالئكة وحتول عن طبيعته حني خلـق  

                                                
 ھـ.٢١٥توفي سنة   ٩



 

٢٥ 

م، أي وجد يف الكون روح اخلطأ حني وجد فيـه الـروح   آدم عليه السال
  الذي سيخطئ.

فلما هبط آدم من اجلنة وحرمها هو وزوجه وذريته، كان إبليس لعنه 
اهللا هو معىن بقاء هذا احلرمان واستمراره على الدهر، فكأن هذه اآلدميـة  
أخرجت من اجلنة، وأخرجت معها قوة ال تزال تصدها عنها، ليضطربا يف 

اح مليا من زمن هو عمر كل إنسان، وهذا هو العـدل اإلهلـي: مل   الكف
يعرف آدم حق اجلنة، فعوقب أال يأخذها إال حبقها، وأن يقاتل يف سـبيل  

  اخلري قوة الشر.
وبات أبو عامر ذات ليلة يفكر يف هذا وحنوه بعد أن فرغ من صـالته  

ني نائمـة  وقراءته، مث هوم فكان بني اليقظة والنوم، وذلك حني تكون الع
والعقل ال يزال منتبها، فكأن العني متراجعة تبصر من حتت أجفاا بصـرا  

  يشاركها فيه العقل.
فرأى شيخنا أبو عامر صورة إبليس جاءه يف زي رجل زاهد، حسـن  
السمت طيب الريح، نظيف اهليئة، وكاد يشبه عليه لوال أنه قد عرفه مـن  

علم اهللا أن الكاذب آدمي قفر عينيه، فإن عيين الكاذب تصدقان عنه، وقد 
  كاملتاهة من األرض، فجعل عينيه كالعالمات ملن خاض الفالة.

وظهر الشيطان زاهدا عابدا تقيا نقيا كأنه دين صحيح خلق بشـرا،  
  فصرخ فيه أبو عامر: عليك لعنة اهللا! أمعصية يف ثوب الطاعة؟
 يقارفها أحد. قال إبليس: يا أبا عامر! لو مل تقل املعصية: إا طاعة مل

وهل خلقت الشهوات يف نفس اإلنسان وغريزته إال لتقريب هذه املعاصي 
من النفس، وجعل كل منها طاعة لشيء ما؛ فتقع املعصية بأـا طاعـة ال   
بأا معصية؟ أوال ترى يا أبا عامر أن احليلة حمكمة يف الداخل من اجلسـم  



 

٢٦ 

ن هذا الباطن ـذا املعـىن   أكثر مما هي حمكمة يف اخلارج عنه، وأنه لوال أ
  وهذا العمل ملا كان لظاهر الوجود كله يف اإلنسان معىن وال عمل؟

قال الشيخ: عليك لعنة اهللا! فما أرى املوت قد خلق إال ردا عليـك  
أنت، ليتبني الناس أنك املمتلئ املمتلئ، ولكنك الفارغ الفارغ؛ بل كـل  

لـذاتك إال وهـي   شهواتك سخرية منك ورد عليك، فال طعم للذة من 
متوت، وإمنا متام وجودها ساعة تنقضي؛ ومىت قالت اللذة: قد انتهيت. فقد 

  وصفت نفسها أبلغ الوصف.
قال إبليس: يا أبا عامر، ولكن اللذة ال متوت حىت تلد ما يبقيها حية، 

  فهي تلد احلنني إليها، وهو ال يسكن حىت يعود لذة تنقضي وتلد.
عاين التراب؛ كل نبتة فيها بذرا، ولكن قال الشيخ: معاين التراب، م

  عليك لعنة اهللا ملاذا جئتين يف هذه الصورة؟
قال إبليس: ألين ال ألبس إال حمبة القلب اآلدمي، ولوال ذلك لطردتين 
القلوب كلها وبطل عملي فيها، وهل عملي إال التلبيس والتزوير؛ أفتدري 

  يا أبا عامر أين ال أعتري احليوان قط.
يخ: ألن احليوان ال ينظر إىل الشيء إال نظرة واحدة، هي نظره قال الش

وفهمه معا، فال حمل للتزوير مع هذه النظرة الواحدة؛ وصدق اهللا العظـيم:  
{هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطني، تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ} [الشعراء: 

شطيان التزوير، والتزوير موضعه الكـذب؛  ] . فأنت أيها ال٢٢٢، ٢٢١
فمن مل يكذب يف الفكر وال يف النظر وال يف الفهم وال يف الرجاء، فلـيس  

  لك عنده عمل.



 

٢٧ 

قال إبليس: يا أبا عامر! وهل ترى رمحك اهللا أعجب وأغرب وأدعى 
إىل اهلزء والسخرية من أن أعظم العقالء الزهاد العباد، هو يف مجلة معانيـه  

  له إال نظرة واحدة يف كل شيء؟ حيوان ليس
قال الشيخ: عليك وعليك ... ؛ إن احليوان شيء واحد، فهو طبيعـة  

بنظامها، ولكن اإلنسان أشياء متناقضة بطبيعتها، فألوهيته أن يقـر   مسخرة
النظام بني هذه املتناقضات، كأمنا امتحن فأعطى من جسمه كونـا فيـه   

  مث قيل له دبره.عناصر االضطراب، وحوله عناصر االضطراب، 
  فضحك إبليس. قال الشيخ: مم ضحكت لعنك اهللا؟

قال: ضحكت من أنك أعلمتين حقيقـة اإلبليسـية، فالزهـاد هـم     
  الصاحلون ألن يكونوا أعظم األبالسة.

  قال الشيخ: عليك لعنة اهللا، فما هي تلك احلقيقة اليت زعمت؟
قال إبليس: واهللا يا أبا عامر، ما غال إنسان يف زعم التقوى والفضيلة 
إال كانت هذه هي اإلبليسية؛ وسأعلمك يا أبا عامر حقيقة الزهد والعبادة. 
  فال تقل: إا ألوهية تقر النظام بني متناقضات اإلنسان ومتناقضات الطبيعة.

قيقـة  قال الشيخ: وتسخر مين لعنك اهللا؟ فمـىت كنـت تعلـم احل   
  والفضيلة؟

قال إبليس: أومل أكن شيخ املالئكة؟ فمن أجدر من شيخ املالئكة أن 
  يكون عاملها ومعلمها؟

  قال: عليك لعنة اهللا؛ فما هي حقيقة الزهد والعبادة؟
  قال إبليس: حقيقتها يا أبا عامر، هي اليت أعجزتين يف نبيكم.

  قال الشيخ: صلى اهللا عليه وسلم؛ فما هي؟



 

٢٨ 

هي ثالث ا نظام النفس، ونظام العامل، ونظام اللـذات   قال إبليس:
والشهوات؛ أن تكون لك تقوى، مث يكون لك فكر من هذه التقـوى، مث  
يكون لك نظر إىل العامل من هذا الفكر. ما اجتمعت هذه الثالث يف إنسان 

  إال قهر الدنيا وقهر إبليس.
فما أيسر  -كتقوى أكثر الزهاد والرهبان-فإن كانت التقوى وحدها 

أن أجعل النظر منها نظر الغفلة واجلنب والبالدة والفضـائل الكاذبـة، وإن   
فما أهون أن أجعل النظر به  -كفكر العلماء والشعراء-كان الفكر وحده 

  نظر الزيغ، واإلحلاد والبهمية والرذائل الصرحية.
سا إِذَا مقَوات ينقال الشيخ: صدق اهللا العظيم: {إِنَّ الَّذ نم فطَائ مه

  ] .٢٠١الشيطَان تذَكَّروا فَإِذَا هم مبصرونَ} [األعراف: 
قال إبليس: يا أبا عامر! ما يضرين واهللا أن أفسر لك، فإن قارورة من 

ال تصبغ البحر، وأنا أعد الزهاد والعلماء املصلحني فأضع يف النـاس   الصبغ
ونة، ومائة ألف رجل فاسـق،  جبانب كل واحد منهم مائة ألف امرأة مفت

ومائة ألف خملوق ظامل، فلو أنك صبغت البحر مبلء قـارورة محـراء ملـا    
صبغت البحر اإلنساين بالزاهد واملصلح، ما دام املصلح شيئا غري السـيف،  

  وما دام الزاهد شيئا غري احلاكم.
قال الشيخ: لعنك اهللا من شيطان عارم، فإذا وضعت املصلح بني مائة 

  د، فهل هذه إال طريقة شيطانية إلفساده؟ألف فاس
قال إبليس: ومائة ألف امرأة فتانة مفتونة يا أبا عامر، كـل واحـدة   

  حتسب جسمها ...
  فصرخ الشيخ: اغرب عين عليك لعنة اهللا!



 

٢٩ 

قال إبليس: ولكن اآلية اآلية يا أبا عمر. لقد لقيت املسيح وجربتـه  
  وهو كان تفسريها.

وعليك أنت لعنة اهللا! فكيف قال؟ وكيـف  قال الشيخ: عليه السالم! 
  صنع؟

قال إبليس: ألقيت به جائعا يف الصحراء ال جيد ما يطعمه، وال يظـن  
أنه جيد، وال يرجوا أن يظن؛ مث قلت له: إن كنت روح اهللا وكلمته كمـا  
تزعم فمر هذا احلجر ينقلب خبزا، فكان تقيا، فتذكر فإذا هـو مبصـر،   

ا اإلنسان، فمثل هذا لو مات جوعا مل يتحول، فقال: ليس باخلبز وحده حيي
ألن املوت إمتام حقيقته السامية فوق هذه الدنيا، ولو ملئت له الدنيا خبـزا  
وهو جائع مل يتحول؛ ألن له بصرا من فوق اخلبز إىل حقيقته السـماوية؛  
ليس باخلبز وحده حييا؛ بل مبعان أخرى هي إشباع حقيقته السماوية اليت ال 

  .شهوة هلا
مث ارتقيت به إىل ذروة جبل وأريته ممالك اخلافقني، كشـفتها كلـها   
لعينيه وقلت له: هذا كله لك إذا أنت سجدت يل. فكان متقيا، فتذكر فإذا 
هو مبصر: أبصر حقيقة اخليال الذي جسمته له، وعلم أن الشيطان يعطـي  
مثل معاين هذه املمالك يف جرعة مخر، كما يعطيها يف ساعة لـذة، كـا   

عطيها يف شفاء غيظ بالقتل واألذى؛ مث ال يبقى من كل ذلك بـاق غـري   ي
اإلمث، وال يصح منه صحيح إال احلرام. ومن ملك الدنيا نفسها مل يبق هلـا  

  إذا بقيت فهي خيال يف جرعة احلياة، كما هي خيال يف جرعة اخلمر.
يا أبا عامر؛ إن هذا النظر، الذي وراءه التذكر، الذي وراءه التقـوى،  
اليت وراءها اهللا، هذا وحده هو القوة اليت تتناول شهوات الدنيا فتصـفيها  



 

٣٠ 

تعود ا إىل حقائقها الترابية الصغرية اليت آخرهـا القـرب،    أربع مرات حىت
  وآخر وجودها التالشي.

فالبصر الكاشف الذي جيرد األشياء من سحرها الومهي، هذا هو كل 
  السر.

  ا تفنت املؤمن؟قال الشيخ: لعنك اهللا؛ فكيف مع هذ
أن حتتال  -وحيك-قال إبليس: يا أبا عامر، هذا سؤال شيطاين، تريد 

  على الشيطان؟ ولكن ما يضرين أن أفسرها لك.
ليس اإلميان هو االعتقاد وال العمل، ولو كان من هذين ملا شق علـى  
أحد ولصلحت الدنيا وأهلها؛ إمنا اإلميان وضع يقني خفي يكون مع الغريزة 

، ويصلح أن يكون يف مقرها لتصدر عنه أعمال الغريزة، وهـذا  يف مقرها
اليقني ال يصلح كذلك إال إذا كان يقينا ثابتا مبا هو أكرب من الدنيا، فريجع 
إليه اإلنسان فيتذكر فيبصر. هناك مرياث من اآلخرة للمؤمن، فاليقني ذا 

  املرياث هو سر اإلميان.
هذا اليقني ومعارضة اخليـال   والعمل الشيطاين ال يكون إال يف إفساد

العظيم الذي فيه باحلقائق الصغرية اليت تظهر للمغفل عظيمة، كما تشـب  
نار أكرب من قرص الشمس مث يقال لألبله: انظر بعينيك، فيصدق أا أكرب 

  من الشمس.
ومىت صغر هذا اليقني وكانت احلقائق الدنيوية أكرب من النفس؛ فأيسر 

املعتقد ويسقط الفضيلة؛ وبدرهم واحد يوجـد   أسباب احلياة حينئذ يفسد
  اللص حينئذ.

أما إذا ثبت اليقني فالشيطان مع اإلنسان يصغر مث يصغر، ويعجـز مث  
  يعجز.



 

٣١ 

حىت لريجع مثل الدرهم إذا طمع الطامع أن جيعل الرجل الغين الكـثري  
  املال لصا من اللصوص ذا الدرهم.

قال الشيخ: لعنك اهللا! فإن مل تستطع إفساد هذا اليقني فكيف تصـنع  
  يف فتنة املؤمن؟

قال إبليس: يا أبا عامر، إن مل أستطع إفساد اليقني زدته يقينا فيفسد، 
واستحسان الرجل ألعماله السامية قد يكون هو أول أعماله السافلة؛ وبأي 

  عجيب يكون الشيطان إال مبثل هذا؟
مسكني: وغضب الشيخ، فمد يده فأخذ فيها عنق إبليس قال أمحد بن 

وقد رآه دقيقا، مث عصره عصرا شديدا يريد خنقه؛ فقهقه الشيطان ساخرا 
  منه. ويتنبه الشيخ، فإذا هو يشد بيده اليمىن على يده اليسرى.

قال أمحد بن مسكني: وأزف ترحلي عن "بلخ"، ويأت للخـروج،  
أيام جييء فيها السبت الرابع، وكـان قـد   ومل يبق من مدة مقيلي ا إال 

 وقعت مماراة بيين وبني مفيت "بلخ" أيب إسحاق إبراهيم بن يوسف البـاهلي 
تلميذ أيب يوسف صاحب اإلمام أيب حنيفة، ويزعمون أنه شحيح علـى   ١٠

، فكأمنا غشيته غماميت، فهـو ال  ١١ املال، وأنه يتغلله من مستغالت كثرية
سب هذا الزهد متاوت العباد، ونفض األيدي يرى أن أتكلم يف الزهد، وحي

من الدنيا، وسوء املصاحبة ملا ينعم اهللا به على العبد، وخـذالن القـوة يف   
البدن، وما جرى هذا ارى من تزوير احلياة باألباطيل اليت زعم أا أباطيل 
الطاعات وما أقرا من أباطيل املعصية. ومل يكن هذا املفيت قد مسعـين وال  

  لسي، ولوال الذي مل يعرفه من ذلك لقد كان عرف.حضر جم

                                                
 ھـ.٣٣٩توفي مفتي بلخ ھذا سنة   ١٠
 المستغالت: أصول األموال، وتغلل واستغل بمعنى. ١١



 

٣٢ 

وجادلته فرأيته واهن الدليل، ضعيف احلجة، خيمن ختمني فقيه، وينظر 
إىل اخلفايا من حقائق النفوس نظر صاحب النص إىل الظاهر، كأن احلقيقة 
إذا ألقيت على الناس مضت نافذة كفتوى املفيت، ويزعم أن الوعظ وعـظ  

ذا حرام، فيكون حراما ال يقارفه أحد، وهذا حـالل،  الفقهاء، يقولون: ه
فيكون حالال ال يتركه أحد، وهو كان بعيدا عن حقيقة الوعظ ومداخلـه  
إىل النفس وسياسته فيها، وال يعرف أن احلقيقـة كـاألنثى، إن مل تـزين    
بزينتها مل تستهو أحدا؛ وأن املوعظة إن مل تتأد يف أسلوا احلـي كانـت   

وأنه ال يغري النفس إال النفس اليت فيها قوة التحويل والتغيري،  بالباطل أشبه،
كنفوس األنبياء ومن كان من طريقة روحهم، وأن هذه الصناعة إمنا هـي  

وأن الرجل الزاهـد   وضع نور البصرية يف الكالم، ال وضع القياس احلجة،
 الصحيح الزهد، إمنا هو احلياة تلبسها احلقيقة لتكون به شـيئا يف احليـاة  
والعمل. ال شيئا يف القول والتوهم، فيكون إهلامها فيه كحـرارة النـار يف   

  النار؛ من واتاها أحسها.
ولعمري، كم من فقيه يقول للناس: هذا حرام. فال يزيد هذا احلـرام  
إال ظهورا وانكشافًا ما دام ال ينطق إال نطق الكتب، وال حيسن أن يصـل  

اليت جتعله روحا تتعلق األرواح ا بني النفس والشرع، وقد خال من القوة 
وتضعه بني الناس يف موضع يكون به يف اعتبارهم كأنه آت من اجلنة منـذ  

  قريب، راجع إليها بعد قريب.
والفقيه الذي يتعلق باملال وشهوات النفس، وال جيعل مهه إال زيـادة  

هو الفقيه الفاسد الصورة يف خيال الناس، يفهمهـم  -الرزق وحظ الدنيا 
شيء أال يفهموا عنه؛ إذ حرصه فوق بصريته، وله يف النفوس رائحـة   أول
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، وكأن دنياه وضعت فيـه شـيئا   ١٢ اخلبز، وله معىن: مخس ومخس عشرة
فاسدا غريبا يفسد احلقيقة اليت يتكلم ا؛ ولست أدري ما هو هذا الشيء، 
ولكين رأيت فقهاء يعظون ويتكلمون على الناس يف احلرام واحلـالل ويف  

كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، مث مل أجد لكالمهم نفعا نص 
وال ردا، إذ يلهمون الناس بأرواحهم غري املعىن الذي يتكلمون فيه؛ وتسخر 

بذات األسلوب الذي تسخر  -على خطرهم وجالل شأم-احلقيقة منهم 
  به من لص يعظ لصا آخر فيقول له: ال تسرق.

ر يوم السبت أقبل النـاس علـى املسـجد    قال ابن مسكني: فلما دا
أفواجا، وكانوا قد تعاملوا إزماعي الرحيل عن بلدهم، وجاء "لقمان األمة" 
يف أشياعه وأصحابه، وجاء أبو إسحاق املفيت يف مجاعته؛ واستقر يب الس 
فنفذت الناس بنظري، فكأم من كثرم نبات غطى األرض، فأذكرين هذا 

، وكان قد لزم دراه يف بغداد ال خيرج ١٣ السقطي شيخنا السري بن مغلس
منها وال يراه إال من قصد إليه، ومهمت أن أجعل املوعظة يف شرح كلمته 
املشهورة: "ال تصح احملبة بني اثنني حىت يقول أحدمها لآلخر: يا أنا". وما 

لبعض أصحابه: منـذ ثالثـني سـنة وأنـا يف      نقلوه عنه من أنه قال مرة
يل: "احلمد هللا". فقال صاحبه: وكيف ذلك؟ قال: وقـع  االستغفار من قو

ببغداد حريق، فاستقبلين رجل فقال: جنا حانوتك. فقلت: احلمد هللا فأنـا  
  نادم من ذلك الوقت على ما قلت؛ إذ أردت لنفسي خريا من الناس!

                                                
یرید أنھ في ھذا الدنیا "عملیة حسابیة" وفي أیام ضعفة الدین یكون الفقھ استخراج  ١٢

 الدراھم من النصوص.
"روبابیكیا"، وبائعھ السقطي. وھذا اإلمام العظیم كان أوحد أھل  السقط: رديء المتاع ١٣

 ھـ.٢٥٣زمانھ في الورع، ولھ كالم إلھي مشرق، وقد توفي عن سن عالیة في سنة 



 

٣٤ 

قال ابن مسكني: ولكين أحببت أن أكلم املفيت ومال املفيت؛ فحدثتهم 
أين مسعت يوما "غيالن اخلياط" يقول: إن السري  حديث معرفيت بالسري:

وكتب أمامـه:   ١٥ بستني دينارا، وأثبته يف رزناجمه ١٤ كان اشترى كرلوز
؛ فلم يلبث أن غال السعر فبلغ تسعني دينـارا؛ فأتـاه   ١٦ رحبه ثالثة دنانري

الدالل الذي كان اشترى له فقال: أريد ذلك اللوز. قال الشـيخ: خـذه.   
ثالثة وستني دينارا. وكان الدالل رجال صاحلا، فقـال  قال: بكم؟ فقال: ب

للشيخ: إن اللوز قد صار الكر بتسعني. فقال السري: ولكين عقدت بـيين  
وبني اهللا عقدا ال أحله، فلست أبيع إال بثالثة وستني دينارا، فقال الدالل: 
وأنا قد عقدت بيين وبني اهللا عقدا ال أحله، أال أغـش مسـلما، فلسـت    

  نك إال بتسعني؛ فال الدالل اشترى منه، وال السري باعه ... !أشتري م
قال أمحد بن مسكني: فلما مسعت ذلك مل تكن يل مهة إال أن ألقـى  
الشيخ وأصحبه، وآخذ عنه، فلم أعرج على شيء حىت كنت يف املسـجد  
الذي يصلي فيه، فأجده يف حلقته وعنده ممن كانت أعرفهم: عبد اهللا بـن  

إدريس احلداد، وعلي بن سعيد الرازي، وحوله خلق كثري أمحد بن حنبل، و
وهو فيهم كالشجرة اخلضراء بني اهلشيم تعلوه نضرة روحه، وكأمنا ميـده  
بالنور عرق من السماء، فهو يتألأل للعني؛ وال ميلك النـاظر إليـه إال أن   
حيسن يف ذات نفسه أنه األدىن، من رؤيته يف ذات نفسـه أن هـذا هـو    

  ى.اإلنسان األعل

                                                
الكر "بضم الكاف": مكیال عظیم یقدرون بھ في الحساب، وھو أربعون إردًبا  ١٤

 مصرًیا.
 أي دفتر حسابھ.  ١٥
 خمسة في المائة. ١٦
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ورأيت على وجهه آالما متسحه مسحة األشـواق ال مسـحة اآلالم،   
آثار ما جيده يف روحه القوية، ال كآالم االس اليت هي آثـار احلرمـان يف   

  أرواحهم الواهنة الضعيفة فال متسح وجوههم إال مسحة الغم والكآبة.
وما خيطئ النظر يف متييز آالم السماء على هذه الوجوه السعيدة مـن  

األرض يف الوجوه األخرى، فإن األوىل تتندى على روح الناظر مبثـل  آالم 
قطره الفجر، واألخرى تتثور يف روحه كما يج الغربة إذا ضربت  الطل إذا

  الريح األرض.
كان الشيخ يف وجود فوق وجودنا؛ فال تتلون له األشياء وال تعـدو  

يصلح أو ال  عنده ما هي يف نفسها، وال حيمل الشيء له إال معناه من حيث
يصلح، ومن حيث ينبغي أو ال ينبغي، فإمنا تتلون األشياء عند مـا يضـع   
الشيطان عينه يف عني الناظر إليها؛ وإمنا تزيد وتنقص يف القلـب عنـدما   
يكون روح الشيطان يف القلب؛ وإمنا يشتبه ما ينبغي وما ال ينبغي عنـدما  

ن طبيعتنا حنن. وذا يأيت الشيء من جهتني: جهته من طبيعته هو، وجهته م
قد جيمع اإلنسان املال مث ال جيد يف املال معىن الغىن، وقد تتفـق أسـباب   
النعيم وال يكون منها إال الذل. وكم من إنسان جيد وكأنـه مل جيـد إال   

  عكس ما كان يبغي، وآخر مل جيد شيئا ووجد بذلك راحته.
أخـذ   قال ابن مسكني: وما كان أشد عجيب حني تكلم الشيخ، فقد

جييب عما يف نفسي ومل أسأله، كأن الذي يف فكري قد انتقل إليه؛ فروى 
"إذا عظمت أميت الدينار والدرهم، نزع منها هيبة اإلسالم؛ وإذا  احلديث: 

تركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر، حرموا بركة الوحي". مث قال يف 
  تأويله:
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ة األرض بصـولة  إن ملك الوحي يرتل باألمر والنهي ليخضع صـول 
السماء، فإذا بقي األمر باملعروف والنهي عن املنكر، بقي عمل الـوحي إال  
أنه يف صورة العقل، وبقيت روحانية الدنيا إال أا يف صورة النظام، وكان 
مع كل خطأ تصحيحه؛ فيصبح اإلنسان بذلك تنفيذًا للشريعة بـني آمـر   

عل بعضهم أستاذا لبعض، مطاع ومأمور مطيع، فيتعامل الناس على حالة جت
وشيئا منهم تعديال لشيء، وقوة سندا لقوة فيقوم العزم يف وجه التـهاون،  
والشدة يف وجه التراخي، والقدرة يف وجه العجز؛ وذا يكونون شـركاء  
متعاونني، وتعود صفام اإلنسانية وكأا جيش عامل يناصر بعضه بعضا، 

السامية تأمر أمرها وتلهم إهلامهـا،  فتكون احلياة مفسرة ما دامت معانيها 
  وما دامت ممثلة يف الواجب النافذ على الكل.

والناس أحرار مىت حكمتهم هذه املعاين، فليسـت حقيقـة احلريـة    
اإلنسانية إال اخلضوع للواجب الذي حيكم، وبذلك ال بغريه يتصل ما بني 

كـل شـيء،   امللك والسوقة، وما بني األغنياء والفقراء، اتصال الرمحة يف 
واتصال القسوة يف التأديب وحده. فربكة الوحي إمنا هـي جعـل القـوة    

  اإلنسانية عمال شرعيا ال غري.
 أما تعظيم األمة للدنيا والدرهم، فهو استعباد املعاين احليوانية يف الناس
بعضها لبعض، وتقطع ما بينهم من التشابك يف حلمة اإلنسـانية، وجعـل   

غرت معانيه، والصغري فيهم صغريا وإن كـرب يف  الكبري فيهم كبريا وإن ص
املعاين، وذا متوج احلياة بعضها يف بعض، وال يستقيم النـاس علـى رأي   
صحيح، إذ يكون الصحيح والفاسد يف ملك اإلنسان ال يف عمل اإلنسان، 
فيكرت الغين ماال ويكرت الفقري عداوة، كأن هذا قتل مال هذا، وكأن أعماال 

رجع الصفات اإلنسانية متعادية، وتباع الفضائل وتشترى، قتلت أعماال، وت
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ويزيد من يزيد ولكن يف القسوة، وينقص من ينقص ولكـن يف احلريـة،   
وتكون املنفعة الذاتية هي اليت تأمر يف اجلميع وتنهى، ويدخل الكـذب يف  
كل شيء حىت يف النظر إىل املال، فريى كل إنسان كأمنا درمهه ودينـاره  

دينار اآلخر ودرمهه، فإذا أعطي نقص فغش، وإذا أخـذ زاد   أكرب قيمة من
فسرق؛ وتصبح النفوس نفوسا جتارية تساوم قبـل أن تنبعـث لفضـيلة،    
ومتاكس إذا دعيت ألداء حق، ويتعامل الناس يف الشرف على أصول مـن  
املعدة ال من الروح، فال يقال حينئذ: إن رغيفني أكثر من رغيف واحـد.  

، بل يقال: إن رغيفني أشرف من رغيف، كما هـي  كما هي طبيعة العدد
  طبيعة النفاق.

فتصبح بني الغـش   -وهي التفسري الظاهر ملعاين النفوس-أما التجارة 
والضرر واملماكرة، وتكون يقظة التاجر من غفلة الشاري، وتفسد اإلرادة 
 فال حتدث إال آثارها الزائغة. وما التاجر يف األمة القوية إال أستاذ لتعلـيم 
الصدق واخللق يف املوضع املتقلب، فكلمته كالرقم من العدد ال حيتمل أزيد 
وال أنقص مما فيه، وميتحن بالدنيا والدرهم أشد مما ميتحن العابد بصـالته  
وصيامه، وقد شهد رجل عند عمر بن اخلطاب يف قضية، فقال له عمـر:  

أنـت جـاره    ائتين مبن يعرفك. فأتاه برجل أثىن عليه خريا، فقال له عمر:
األدىن الذي يعرف مدخله وخمرجه؟ قال: ال. قال: فكنت رفيقه يف السفر 
الذي يستدل به على مكارم األخالق؟ قال: ال. قال: فعاملتـه بالـدينار   

  والدرهم الذي يستبني به ورع الرجل؟ قال: ال.
قال عمر: أظنك رأيته قائما يف املسجد يهمهم بالقرآن، خيفض رأسه 

  أخرى؟ قال: نعم.طورا ويرفعه 
  قال: فاذهب فلست تعرفه!
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وإمنا التاجر صورة من ثقة الناس بعضهم ببعض، وإرادة اخلري واعتقاد 
الصدق، وهو يف كل ذلك مظهر توضع اليد عليه كما جتس اليـد مـرض   

  املريض وصحته.
فإذا عظمت األمة الدينار والدرهم، فإمنا عظمـت النفـاق والطمـع    

واالستعباد؛ وذا تقـيم الـدنانري والـدراهم    والكذب والعداوة والقسوة 
حدودا فاصلة بني أهلها، حىت لتكون املسافة بني غين وفقري كاملسافة بـني  
بلدين قد تباعد ما بينهما. وإمنا هيبة اإلسالم يف العزة بالنفس ال باملال، ويف 
بذل احلياة ال يف احلرص عليها، ويف أخالق الروح ال يف أخالق اليـد، ويف  

ع حدود الفضائل بني الناس ال يف وضع حدود الـدراهم، ويف إزالـة   وض
النقائص من الطباع ال يف إقامتها، ويف تعاون صفات املؤمنني ال يف تعاديها، 
ويف اعتبار الغىن ما يعمل باملال ال ما جيمع من املال، ويف جعل أول الثروة 

  العقل واإلرادة، ال الذهب والفضة.
غلب األمم، ألنه قبل ذلـك غلـب الـنفس    هذا هو اإلسالم الذي 

  والطبيعة.
  


